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1. URBANISTINĖ IDĖJA
1.Verslo trikampio ,,vartai”

2. Kvartalo dominatė

3. Kvartalo dominatės apžvelgiamumas

4. Spindulys

5. Kryptingas ryšys tarp vakarinio įėjimo ir centrinės aikštės

6. Triukšmo barjeras

7. Aukštingumas

8.Gyvenamieji kvartalaio su uždarais kiemais

Urbanistinė idėja sukurta vadovaujantis konkurso sąlygose pateiktais Verslo trikampio vizijos
sprendiniais.
Kvartalų ir viešųjų erdvių sistema atitinka užduotyje nurodytas statybos zonas ir ryšius. Teritorijos vystymo pasiūlymai - kompleksiški, atskleidžiami keliais etapais:
1. Išryškinami kvartalo „VARTAI“, žymintys pagrindines viešas kvartalo erdves: centrinę aikštę
natūraliai ir betarpiškai susietą su formuojama ir įveiksminama Neries krantine. Du tarpusavyje „besikalbantys“ tūriai pabrėžia pagrindinę kompozicinę ašį, kurioje siūlomas ir galimas ryšys tarp verslo trikampio bei kito kvartalo, šiuo metu atriboto intensyvaus eismo Geležinio Vilko gatve.
2. Akcentuota pagrindinių gatvių sankirta - svarbi kvartalo vieta, kurioje prasideda teritorijos
transporto ir pėsčiųjų ryšiai. Formuojama atvykimo aikštė ir kvartalo dominantė
- „LIUBARTO“ bokštas. Siūlome išskirtinės architektūros pastatą kontekste išreikšti įsimenančia
tūrio plastika. Skulptūriškas formos sprendimas „kvėpuoja“ erdvėje, objektą leidžia tolygiai
apžvelgti iš visų pusių, o iš jo vidaus erdvių atsiveria įspūdingi panoraminiai vaizdai į Žvėryno
rajono bei Vingio parko žaliuosius plotus.
3. Kuriama dinamiška „VERSLO TRIKAMPIO“ išklotinė. Nauji tūriai atidžiai reaguoja į esamą
užstatymą (tampa savotišku esamų fasadų urbanistiniu tęsiniu) ir žymi vystomo kvartalo
„VARTŲ“ vietą. Sprendinys leidžia aktyviai panaudoti gražiai atsiveriančius Neries krantinės
vaizdus ir neužgožti pagrindinės kvartalo dominantės – „LIUBARTO“ bokšto - plastikos.
4. Daug dėmesio skiriama insoliacijai, kurią dėl vietos didelio užstatymo tankumo ir aukštingumo
labai svarbu pasiekti vidiniame gyvenamųjų daugiabučių komplekse. Siekiant užtikrinti reikalingą natūralios šviesos poreikį, tūriai yra skaidomi atsižvelgiant į saulės spindulio kryptį
lygiadienio (EQUINOX) metu. Šiai vietai būtinas insoliacijos skaičiavimo sprendimas tapo
viena pagrindinių kvartalo kompozicinių ašių, kuri buvo reikšminga ne tik pastatų architektūrai, bet ir viešųjų erdvių struktūrai.
5. Kuriamas vizualinis ir fizinis ryšys tarp vakarinio įėjimo ir centrinės „VERSLO TRIKAMPIO“
aikštės. Pateiktais sprendimais stengiamasi eliminuoti šiuo metu esantį visapusišką atotrūkį
tarp miesto centro ir tvarkomos Neries krantinės.
6. Projektuojamas tūris, kuris būtų suvokiamas kaip barjeras nuo Geležinio Vilko gatvės triukšmo.
7. Projektuojami pastatai kontekstualūs, reaguoja į esamą užstatymą, jų mastelį ir aukštingumą.
8. Kvartalo viduje kuriami uždari gyvenamieji kvartalai su jaukiais vidiniais kiemais.

2. ARCHITEKTŪRINĖ
IDĖJA

OVALI FORMA
ERDVĖJE

APŽVELGIAMUMAS

ŽEMĖJIMAS LINK
UPĖS

GRETUMINIS
UŽSTATYMAS

VIDINIS KIEMAS

RYŠYS SU AIKŠTE

Naujieji tūriai projektuojami atsižvelgiant į pateiktą bendrą urbanistinę koncepciją. Kiekvienas
pastatas sukurtas pagal savitą koncepciją, tačiau visi jie “kalbasi” tarpusavyje bei su gretimu
kontekstu.

SKIRTINGOS FUNKCIJOS

A zona - projektuojamas kvartalo “akcentas”
apžvelgiamas iš visų pusių. Savo frontu reaguoja į Goštauto gatvę ir tęsia kvartalo perimetro
užstatymo liniją, tačiau tuo pat metu tūris yra
išraiškingas, ovali forma tarsi „sklendžia“ erdvėje, padeda orientuotis pėstiems ir važiuotiems
lankytojams.

B zona - tūris reaguoja į gamtinę situaciją
žemėdamas link upės, kuria vizualų ir fizinį ryšį
su upe, tačiau tuo pat metu formuoja ir vidinį kiemą. Pastatas reaguoja į šalia esančio
užstatymo urbanistiką - pietuose pakartojama
trikampio forma, rytuose aukštybinė dalis kuria
dialogą su vidinio kvartalo pastatais, šiaurinis
fasadas - ramus, priešpastatytas kaip kontrastas
akcentuotam pastatui, esančiam A zonoje.

C zona - pastatas blokuojamas prie esamo
tūrio, todėl jo kompozicija ir aukštis reaguoja į
esamą aukštingumą bei užstatymą. Link aikštės
bei upės tūris žemėja, taip akcentuoja gamtos
ir aikštės svarbą bei ryšį.

URBANISTINĖ AŠIS

“SAULĖS” AŠIS

TŪRIO SKAIDYMAS

E zona - daugiaaukščių gyvenamųjų namų
kompleksas. Tai - uždaras kvartalas su jaukiu
vidiniu kiemu. Tūrių aukštingumas suprojektuotas
atsižvelgiant į insoliacijos studiją. “Saulės” ašiai
kertant kvartalą, suformuota papildoma pėsčiųjų jungtis kvartalo viduje. Ji jungia verslo centro
pasažą su centrine aikšte.

TERASAVIMAS

DU TŪRIAI

VIZUALI JUNGTIS

“DIALOGAS”
RYŠYS SU UPE BEI
KONTEKSTU

“EKRANAS”

D zona – viešbučio ir gyvenamųjų namų kompleksas. Skirtingos išraiškos tūriai atskiriami pagal
funkciją. Kvartalą kerta kompozicinė ašis kuri
įsirėžusi į pastatų tūrius, apjungia erdves ir veda į
pagrindinę kvartalo aikštę. Fasaduose kuriamas
daugiaplaniškumas, todėl vaizdas į Neries krantinę yra matomas ir iš vidinio kiemo. Šią intenciją
sustipriną kryptingas “ekranas”.

F zona - socialinės infrastruktūros kvartalas.
Šiame kvartale projektuojamas darželis ir mokykla. Savo forma mokyklos tūris aiškiai išryškinamas
kaip kitos, specifinės funkcijos objektas, išsiskiriantis kvartale. Žaismingas darželio tūris kontrastingas mokyklos tūriui, akcentuotas užapvalintas
kampas.

JUNGTIS

URBANISTINĖS
KRYPTYS

G zona - biurų pasatų kompleksas projektuojamas kaip natūralus garso barjeras tarp Geležinio
Vilko gatvės ir projektuojamo kvartalo vidaus
erdvių. Tūris vizualiai skaidomas į keturias dalis.
Trys aukštybinės dalys tarpusavyje sujungtos pirmame aukšte bei tilteliais, kurie atlieka ir terasų
funkciją. Ketvirtas tūris vizualiai kontrastingas projektuojamiems tūriams, tačiau artimas esamam
VDA spaustuvės pastatui, su kuriuo yra kuriamas
kontekstualus “dialogas”.
Vientisa siena, esanti palei Geležinio vilko gatvę,
reaguoja į jos vingį, atlieka barjero paskirtį, tačiau skaidrios/ permatomos intarpų dalys išsaugo vizualų ryšį su Geležinio vilko gatve. Fasadą
formuoja trikampiai elementai, kurių vientiso
stiklo dalys orientuotos į pietryčių pusę. Pastato
lankytojams iš vidaus fasadas suvokiama kaip
ekranas, pro kurio specialiai orientuotus plyšius
yra puikiai matomas žaliasis šlaitas, esantis kitoje
Geležinio vilko gatvės pusėje.

3.1

SIŪLOMAS SKLYPŲ ERDVIŲ FUNKCINIS IŠPLANAVIMAS.

Pasiūlyme formuojama nauja viešųjų erdvių struktūra.
Pagrindinė viešųjų erdvių ašis ir branduolys yra centrinė aikštė, kurioje susitinka visi pėsčiųjų takai bei kuriamas
vizualus ryšys su Neries upe. Visos viešos erdvės ir žalieji plotai betarpiškai susieti su centrine aikšte, bei tarpusavyje.
Kuriamas nenutrūkstantis žaliųjų erdvių tinklas kvartale, kiekviena erdvė turi savo paskirtį :
1.
„TILTO“ skveras.
Tai - atvykimo aikštės tęsinys. Ryšys kuriamas:
a) humanizuojant gatvės, skiriančios atvykimo aikštę ir „Tilto“ skverą, dangą (naudojamos aikštės trinkelės);
b) judėjimo kryptį pabrėžia grindinyje integruoti šviestuvai (tiek aikštėje, tiek skvere, tiek gatvės grindinyje);
c) naudojamos pasikartojančios, organiškos želdinių grupės (žaliosios stotelės, suoliukai ir pan.)
Šioje erdvėje dėl žemos patiltės erdvės gali trūkti saulės šviesos, todėl siūlomi papildomi sprendiniai:
1. Grindinyje integruoti šviestuvėliai.
2. Palubėje – meninės šviesos instaliacijos.
3. Apdailai numatytos šviesą atspindinčios medžiagos (poliruotas metalas, stiklas ir pan.).
Funkcinis zonavimas:
a) Šviesesnė skvero dalis atvira, joje numatyti įvairūs elementai skirti žmonių poilsiui, kuriamas ryšys su kitu, šiuo metu
neprojektuojamu kvartalu. Tilto siena ties A. Goštauto gatvės perimetru gali tapti natūraliu ekranu filmų peržiūrai.
b) Rytinė skvero dalis yra tamsesnė, mažiau prieinama pėstiesiems, todėl tinkama „skate“ parkui (numatytas galimas plastiškų motyvų pasikartojimas visoje teritorijoje).
Skveras nuo gatvės dalinai atskirtas želdiniais, kurie mažina triukšmą, kuria saugesnę aplinką.
2. Atvykimo aikštė
Aikštės charakterį lėmė išraiškinga „LIUBARTO“ bokšto architektūros plastika. Aikštės sprendiniais stengiamasi
nemažinti erdvės. Numatyti paviršiniai fontanai priešais A. Goštauto gavę, išraiškingos formos amfiteatras suvokiamas kaip skulptūra, žaliosios stotelės pasikartoja ir „TILTO“ skvere.
3.Neries krantinės prieplauka
Neries krantinės prieplauka - centrinės aikštės tęsinys. Tirpinami gatvės tarp centrinės aikštės ir pakrantės skirtumai,
naudojama ta pati, humanizuota paviršių danga.
Polifunkcinis tiltas turi kelis lygius. Tai - scena, laivelių prieplauka, patogus patekimas į vandenį plaukikams. Amfiteatras orientuotas į sceną, iš pagrindinės aikštės lengva patekti į prieplauką. Numatyta aktyvi pakrantės funkcija:
komercija, vieša sauna, baidarių nuomos punktai, kavinės ir pan.
4. Vakarinis kiemas
Konkurso programoje nurodytas didelis terasinio pastato plotas, taigi šis intensyvios urbanizacijos uždavinys sprendžiamas vakarinį kiemą įrengiant ant stogo. Tai - erdvi terasa su želdynas ir žaidimų aikštelėms.
5. Svečių kiemas
Pabrėžiama kryptis jungianti kvartalo „VARTUS“ ir centrinę aikštę. Kieme numatyta medinė terasa su staliukais tarp
medžių, sukurtas tiesioginis ryšys su viešbučio restoranu ir konferencijų sale, žaidimų aikštelė, kuriai skirta pakankamai
apšviesta sklypo dalis.
6. Verslo alėja
Perimetro erdvė skaidoma su pasikartojančiomis skirtingų funkcijų stotelėmis - neformalioms poilsio erdvėmis su suoliukais, kavinių staliukais, kelių tipų želdinių masyvais, žaidimų aikštelėmis ir pan. Tai skirtingų erdvių, dangų, funkcijų
kilimas, esantis arčiau aktyvesnio verslo centro fasado, numatytos integruotos laikino automobilių sustojimo vietos.
7. Kaimynų kiemas
Išsiskiria erdvių sistemoje savo plastiškomis formomis. Čia numatyta vaikų žaidimų aikštelė, vyresnių žmonių poilsio
zona. Kiemo funkcijos sprendimas yra žymiai privatesnis, negu kitose erdvėse.
8. Mokyklos alėja
Gatvė skirta pėstiesiems bei motoriniam transportui, jos šiaurinėje dalyje numatyta riboto eismo aptarnavimo zona
skirta pėstiesiems kaip viešosios erdvės tąsa. Esant poreikiui, ji gali būti naudojama ir pastato aptarnavimui. Gatvėje
numatomos laikino sustojimo automobilių parkavimo vietos šalia gyvenamojo namo kvartalo bei mokyklos, integruoti želdiniai.
9. Žaidimų kiemas
Kiemas pritaikytas aktyviam vaikų laisvalaikiui, projektuojamos žaidimų zonos pagal vaikų amžių. Ne pamokų metu
kiemas gali būti naudojamas ir gyventojų poreikiams.
10. Kvartalo „VARTAI“
Viešoji erdvė, kurioje yra “sutinkami” lankytojai ateinantys nuo Liubarto tilto pusės ir nukreipiami į centrinę aikštę bei
kvartalo vidų.
11. Centrinė aikštė.
Šioje erdvėje susilieja visi pėsčiųjų srautai, susikerta kvartalo kompozicinės ašys. Tai - pagrindinė jungtis tarp Neries
krantinės ir vidaus viešųjų erdvių. Iš centrinės aikštės atsiveria vizualiniai ryšiai link upės ir aplinkos panoramų. Aikštė
tinka tiek ramesniam kasdieniam poilsiui, tiek ir didesniems susibūrimams - bendruomenės šventėms, koncertams,
renginiams ir pan.

BEMOTORIO TRANSPORTO EISMO SCHEMA

PĖSČIŲJŲ EISMO SCHEMA

MOTORINIO TRANSPORTO EISMO SCHEMA

3.2

SIŪLOMI PĖSČIŲJŲ, BEMOTORIO TRANSPORTO,
TRANSPORTO JUDĖJIMO BEI PARKAVIMO SPRENDIMAI.
Pėstieji
Pėsčiųjų bei motorinių transporto priemonių srautai aiškiai atskirti. Viešosios erdvės pritaikytos pėstiesiems bei
bemotoriam transportui. Pagrindiniai pėsčiųjų srautai ateinantys nuo Liubarto tilto pusės, kvartalo „VARTŲ“
erdvėje nukreipiami link centrinės aikštės. Iš jos srautai pasiskirto į kitas erdves – link Neries krantinės prieplaukos,
mokyklos alėjos, verslo alėjos, išsilieja į vidinius kiemus. Lankytojams ateinant nuo Pakalnės gatvės per siūlomą
pėsčiųjų bei bemotorio transporto viaduką, srautas nukreipiamas tiesiai į verslo centrą ir pagrindinę aikštę.
Numatoma požeminė perėja po Geležinio Vilko gatve, tęsiant Pakalnės gatvę iki Neries krantinės prieplaukos.
Tai yra bendroje miesto vizijoje numatomo pėsčiųjų tilto vedančio iš Žvėryno į Pakalnės gatvę tąsa.
Bemotoris transportas
Bemotorio transporto eismas jungimas prie miesto infrastruktūros, kvartalo viduje kuriami papildomi bemotorio
transporto keliai. Tai galima jungtis tarp Neries krantinės prieplaukos ir Pakalnės gatvės. Siūloma projektuoti
pėsčiųjų bei dviratininkų viaduką virš Geležinio Vilko gatvės, kuris susijungia su centrine aikšte.
Numatoma požeminė perėja po Geležinio Vilko gatve, tęsiant Pakalnės gatvę iki Neries krantinės prieplaukos.
Tai yra bendroje miesto vizijoje numatomo pėsčiųjų tilto vedančio iš Žvėryno į Pakalnės gatvę tąsa.
Atviras antžeminis parkavimas numatomas pirmame aukšte, šalia pagrindinių viešųjų erdvių bei įėjimų į komercinės paskirties patalpas.
Transportas. Parkavimas. Aptarnavimo privažiavimai
Transporto eismas numatomas ratu, projektuojamos požeminės ir antžeminės automobilių stovėjimo vietos.
Sukurti keli įvažiavimai į kvartalą:
- Pietų pusėje iš Pakalnės g., šalia įvažiavimo projektuojamas ir įvažiavimas į požeminę stovėjimo aikštelę. Šioje
dalyje šalia mokyklos projektuojama laikino sustojimo aikštelė “kiss and ride”. Iš Pakalnės gatvės vakarinėje
dalyje projektuojama nauja gatvė skirta aptarnauti verslo centrams esantiems A. Goštauto g. bei įvažiavimas
į požeminę automobilių saugojimo aikštelę.
-Teritorijos šiaurėje nuo J. Jasinskio gatvės pusės projektuojamas eismą reguliuojantis žiedas bei keli įvažiavimai
į požeminę automobilių saugojimo aikštelę. Šalia verslo centro numatomas įvažiavimas gatvės lygyje, projektuojama gatvė jungianti J. Jasinskio bei Pakalnės gatves. Šalia numatomos laikino sustojimo vietos skirtos verslo
centro svečiams.
- Sklypo rytinėje dalyje iš A. Goštauto gatvės pusės numatomas įvažiavimas pastatų aptarnavimui, kuris esant
poreikiui, gali būti įjungtas į bendrą teritorijos gatvių tinklą.
-esant poreikiui siūlome požeminiame tunelyje esančiame po Geležinio Vilko gatve prijungti ir motorinio transporto jungtį.

3.3

SIŪLOMA DANGŲ KONCEPCIJA.

Pėsčiųjų takų paviršiai klojami šviesiai pilkos spalvos granito plytelėmis, viešose erdvės numatytos įvairių spalvų trinkelės, derinant jas prie konkretaus kompozicinio aplinkos sprendimo.
Amfiteatro paviršiai, skirti žmonių sėdėjimui, padengti mediena.
Antžeminės parkavimo vietose naudojama sukietinta danga - ažūrinės trinkelės su žolės intarpais.
Vaikų žaidimų aikštelėse numatoma natūrali minkšta danga, drožlės, žvyras.
Automobilių keliai dengiami sutvirtintomis betono trinkelėmis.

3.4

SIŪLOMI ŽELDINIŲ IR ŽELDINIŲ GRUPIŲ SUTVARKYMO
SPRENDIMAI.
Projekte želdiniai gausiai naudojami terasose, ant eksploatuojamų stogų, įterpiami viešose erdvėse
ir antžeminėse automobilių stovėjimo vietose.
Želdiniai sodinami atkreipiant dėmesį į saulės kiekį konkrečiame plote, privačią ar viešą erdvės funkciją.
Projektuojami kelių tipų želdiniai:
- Medžiai sodinami prie intensyvesnio eismo gatvių, kuriami gatvės triukšmo barjerai. Palei upę šalia
pėsčiųjų bei bemotorio transporto takų medžiai kuria malonius aplinkos šešėlius.
- Krūmai, naudojami erdvėse, siekiant sukurti daugiau privatumo, o terasose, ant eksploatuojamų
stogų traktuojami kaip vizualiniai ar net fiziniai barjerai.
- Žemaūgiai želdiniai, kuriamos žaliosios salelės.
- Žalios dangos, naudojamos kaip žalieji plotai skirti rekreacijai. Sutvirtinta žalioji korio danga naudojama antžeminių automobilių stovėjimo aikštelių dangai.
Sodinant naujus augalus, siūloma naudoti vietines rūšis, vengti invazinių rūšių. Augalai renkami tokie,
kurie reikalauja minimalios priežiūros visais metų laikais, dera tarpusavyje. Sklype esantys medžiai yra
pakankamai geros būklės, todėl jie saugomi, išskyrus tas vietas, kur to padaryti niekaip neįmanoma.

3.5

SIŪLOMI APŠVIETIMO SPRENDIMAI

Teritorijai apšviesti siūlomas trijų tipų apšvietimas:
1. Transporto judėjimo keliai apšviečiami šviestuvais ant stulpų.
2. Pastatų apšvietimas pritaikytas prie konkretaus pastato architektūros sprendimo.
Integruoti LED šviestuvai naudojami pastatuose, kurie turi labai aiškius kontūrus ir griežtas linijas matomas iš
žmogaus akių lygio – C, B, E zonose.
Apšvietimas montuojamas grindinyje išryškinant pastato fasado tekstūrą, naudojamas pastatuose, kurių
fasadų raiška plastiška, o tekstūra bareljefinė - G, A, D zonose.
Pastatų fasaduose integruojami šviestuvai, apšviečiant pastatus iš apačios arba viršaus - G,F,D korpusuose.
3. Architektūrinių elementų ir pėsčiųjų takų apšvietimas. Kai kuriuose architektūros elementuose integruotas apšvietimas arba stulpai turi papildomų funkcijų. Pavyzdžiui - integruotas veidrodis, sėdėjimo vieta, el.
prietaisų pakrovimo lizdai ir pan.
Amfiteatrų ir mažosios architektūros konstrukcijose įmontuotas LED apšvietimas.
Viešos erdvėse naudojami įvairių lygių apšvietimai.
Pėsčiųjų takai apšviečiami nuo stulpų arba grindinyje integruotais šviestuvais.
Priklausomai nuo erdvės paskirties, taikomi individualūs apšvietimo sprendiniai, užtikrinantys reikalingą
apšvietimą tamsiu paros metu.

ŠVIESTUVAI
SU
INTEGRUOTU
VEIDRODŽIU IR KABLIUKU RANKINEI

KRYPTINIAI
ERDVĖMS

ŠVIESTUVAI

VIEŠOMS

APŠVIETIMO STULPAS

PASTATŲ APŠVIETIMAS INTEGRUOJANT APŠVIETIMĄ FASADE

PASTATŲ APŠVIETIMAS INTEGRUOJANT APŠVIETIMĄ GRINDINYJE

LED INTEGRUOTI ARCHITEKTŪRINIUOSE ELEMENTUOSE

3.6

4.1

SIŪLOMI MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDIMAI

REKONSTRUOJAMO 15B8P PASTATO SIŪLOMAS / -I
FUNKCINIS / -IAI SUPLANAVIMAS / -AI

Suoliukai projektuojami pasyvaus poilsio vietose , šalia žalių
zonų. Siūlomi kelių tipų suoliukai:
Gaminami iš gelžbetonio monolitinės konstrukcijos,
sėdėjimo vietas dengiant medžio lentelėmis.
Formuojami ant medinio ar metalinio karkaso, iš visų pusių apdailinant medžio lentelėmis.
Paviljonas aikštėje - lengvos metalinės konstrukcijos aikštės
meninis akcentas, skirtas įvairiems renginiams.
Amfiteatrai projektuojami kelių tipų:
Centrinėje aikštėje - du lygiai liejami iš monolitinio
gelžbetonio, sėdėjimo vietas dengiant medžio lentelėmis;
Krantinės amfiteatras, žemėjantis link upės. Liejamas
iš monolitinio gelžbetonio, sėdėjimo vietas dengiant medžio
lentelėmis.
Sėdėjimo vietos su integruota augmenija. Šių objektų formos
projektuojamos individualiai, liejamos iš monolitinio gelžbetonio, paliekant vietos augmenijai užpildytas tinkamu gruntu,
sėdėjimo vietas dengiant medžio lentelėmis.

Augalų priežiūrai siūloma naudoti inovatyvias technologijas. Dirvožemyje integruojamos jo kokybės matavimo sistemos bei pogrindinė irigacija, tausojanti vandenį.
Lietaus vanduo, surinktas požeminėse talpose, naudojamas augalų ir kitų želdynų laistymui, viešųjų erdvių fontanams. Po liūties susidariusį vandens perteklių siūloma naudoti pastatuose.
Dalis lietaus vandens nuo šaligatvių suteka į pažemintas žaliųjų zonų vietas. Dalis šio vandens susigeria į žemę, kita dalis patenka į nuotėkynę. Vanduo ir drėgmė viešose erdvėse mažina karščio
salos efektą, gerina mikroklimatą, drėkina orą.

3.8

KONKURSO TERITORIJOS BEI JOS PRIEIGŲ ATITIKIMAS

UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS
Takai suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia (toliau – ŽN) galėtų laisvai judėti nuo gatvių iki
pastato. ŽN trasoje prieš pėsčiųjų takų ir šaligatvių susikirtimą su gatvių, privažiavimų ir/ar pravažiavimų važiuojamąja dalimi, įrengiami sutapdinti su važiuojamąja dalimi bortai ir nuožulnūs paviršiai/pandusai, kurių nuolydis ne didesnis 1:12 (8.3%). Numatomas įspėjamojo ir vedimo paviršių
įrengimas naujuose ir esamuose takuose.
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Rekonstruojamo pastato pirmame aukšte projektuojamos komercinės patalpos į kurias patenkama tiesiogiai iš lauko pusės. Lankytojams bei darbuotojams norintiems pakilti į viršutinius aukštus,
projektuojamas holas, į kurį patenkama iš A. Goštauto gatvės pusės bei komplekso vidinio kiemo.

KOMERCIJA

4.2

SIŪLOMI DARBUOTOJŲ, LANKYTOJŲ IR GYVENTOJŲ
JUDĖJIMO SRAUTŲ PASISKIRSTYMO SPRENDIMAI.
Yra keli patekimo į teritoriją būdai - pėsčiomis, bemotoriu ar motoriniu transportu.
Visos viešos erdvės bei komercinės patalpos, esančios pirmuose aukštuose, visiems atvirai
prieinamos tiesiogiai iš lauko, tačiau daugiabučių kiemai skirti tik kvartalo gyventojams, o
mokyklos kiemas – tik moksleiviams.
Rekonstruojamo pastato lankytojai, darbuotojai, norėdami pakilti į viršutinius aukštus, naudojasi bendru holu, esančiu pirmame pastato aukšte į kurį patenkama iš A. Goštauto gatvės
pusės. Lankytojai į naujai projektuojamas komercines patalpas patenka tiesiogiai iš lauko.

4.3

4.6

SIŪLOMAS MEDŽAGIŠKUMAS

SIŪLOMI
ESMINIAI INŽINERINIAI
SPRENDIMAI

A zona - Pastato fasadai projektuojami iš trikampių stiklinių segmentų su aklinomis metalinėmis zonomis.

A

B zona - Pastato fasadai projektuojami iš nerūdijančio plieno
lakštų apdailos su stiklo intarpais.

E

C zona - Pastato fasadai projektuojami naudojant tinklą, apdailintą šviesios spalvos natūralaus akmens plokštėmis. Langai
integruoti tinklo konstrukcijų intarpuose.
B

C

D zona - Pastatų fasadai projektuojami skirtingai. Tūrio, esančio
šalia J. Jasinskio gatvės, fasadai stikliniai, reljefiški, stiklo piliastrai
formuoja kompozicijos dinamiką. Kitų pastatų fasadų apdaila –
nedegus medis bei natūralaus akmens plokštės.
E zona - Pastatą sudaro keli nevienodo aukščio tūriai, apdailinti
skirtingomis medžiagomis. Apdaila - vientisos spalvos keraminės
plytelės.

F

G

F zona - Kvartale projektuojami du pastatai. Mokyklos ir darželio tūriai apdailinami nedegiu medžiu. Tūrius sieja stiklo jungtis.
Pirmuose pastatų aukštuose numatytos vitrinos.
D

4.5

G zona - Pastato tūris vizualiai sudalintas į keturias dalis. Vienos iš jų kompozicija, tūris ir apdaila skiriasi nuo likusių – sienos ir
stoge padengtas plokščiomis keraminėmis čerpėmis . Likusių
trijų tūrių fasadai apdailinti pasikartojančiais trikampio skerspjūvio stiklo segmentais.

G

SIŪLOMI ESMINIAI KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI

Naujai projektuojami pastatai.
Nesudėtingi lakoniškų geometrinių formų pastatų architektūros sprendimai leidžia panaudoti
susiklosčiusias, ekonomiškas, laiko patikrintas, tvarios statybos medžiagas ir technologijas. Esamoje
kompozicijoje tikslinga taikyti mišrų monolitinio gelžbetonio/mūro karkasą. Laikančiosios sienos bei
kolonos liejamos iš betono, kitų atitvarų konstruktyvui naudojamas mūras. Aukštų denginiui naudojamos iš anksto pagamintos plokštes su monolitinių ruožų intarpais arba tiesiog viską išliejama iš
monolitinio gelžbetonio.
Pastatų stogai yra kelių tipų - plokštieji eksploatuojami su integruotais želdiniais, plokšti neeksploatuojami bei šlaitiniai.
Pamatai, įvertinus geologijos sąlygas atitinkamai bus apšiltinti, gręžtiniai - poliniai, arba vietoje liejami juostiniai iš monolitinio gelžbetonio.
Rekonstruojamo pastato fasadai lieka nepakitę. Vidinės laikančiosios konstrukcijos paliekamos
esamos, įrengiamos naujos pertvaros. Vertikalios komunikacijos - liftai, laiptai lieka esami.

4.7

SIŪLOMI
ESMINIAI GAISRINĖS SAUGOS
SPRENDIMAI

Pastate naudojamos dviejų tipo tvariosios inžinerinės/architektūrinės priemonės. Vienos
iš jų mažina energijos poreikį, kitos padeda pagaminti ją iš atsinaujinančių šaltinių. Planuojama naudoti energijos sistemas (saulės fotovoltinius elementus) integruotus stikle. Toks
sprendimas leidžia įveiklinti stiklo plokštumas, atsuktas į pietų pusę. Jos gamina elektros
energiją pastato reikmėms ir leidžia padengti dalį visų pastato metinių elektros sąnaudų.
Be to, fotovoltiniai elementai meta šešėlį po jais esančioms patalpoms ir apsaugos jas nuo
perkaitimo (šiltnamio efekto). Toks sprendinys leidžia sumažinti pastato vėsinimui reikalingos energijos kiekį. Taigi, visi stikliniai stogai gamina saulės energiją ir užtikrina natūralų
(neperteklinį) apšvietimą patalpoms dienos metu. Priklausomai nuo poreikio, fotovoltiniai elementai gali būti skaidrūs ar pilkšvos spalvos. Projekte numatomas lietaus vandens
surinkimas ir jo panaudojimas pastatų reikmėms. Pastatuose numatyta galimybė sumažinti
vandens suvartojimą, lyginant su bazinėmis vertėmis. Projektuojami vandenį taupantys
maišytuvai, pisuarai, virtuvės maišytuvai, dušo galvutės. Planuojama numatyti atskirų
zonų vandens suvartojimo apskaitą. Numatoma projektuoti vandens nuotėkio aptikimo
sistemas, galinčias atpažinti didelius vandens nuotėkius vandentiekyje. Numatomi srauto
reguliavimo įtaisai, reguliuojantys vandens tiekimą į kiekvieną WC zoną ar įrenginį, siekiant
sumažinti vandens švaistymą.
Projektuojami pastatai atitiks A++ energinio naudingumo klasę. Rengiant techninį projektą, numatoma atlikti energijos modeliavimo analizę, kurioje bus įvertinta, kokiomis
dar priemonėmis galima sumažinti pastatų energijos vartojimą ir įgyvendinti suplanuotas
tvarumo priemones, analizuojant nustatytas prielaidas ir pasyvias projektavimo technologijas. Teikiant projektinius pasiūlymus ir projektuojant pastatą, siekiama BREAM, LEED
ar kito lygiaverčio sertifikato arba laikomasi gerosios praktikos, pristatytos jų gairėse. Tokie
sprendiniai, kaip dviračių saugyklų pastato prieigose bei požeminėje dalyje numatymas,
leidžia skatinti judėjimą aplinką tausojančiomis priemonėmis (dviračiais, el. paspirtukais,
riedlentėmis ir t.t.). Ne tik projektuojami pastatai, bet ir visi jo naudotojai prisideda prie CO2
pėdsako mažinimo darbo bei laisvalaikio metu.
Pastatuose numatoma šildymo vandeninė sistema. Šiluminis mazgas ir jungiamasi prie miesto magistralinių tinklų. Numatomas vandens įvadas, lietaus bei buitinių nuotekų sistema,
rūsio patalpoms nuotekų siurblinė. mechaninės vėdinimo, oro vėsinimo bei dūmų pašalinimo sistemos. Elektros įvadas, silpnų srovių įvadas ir sistema, serverinė, perkūnsargio sistema,
bei gaisro signalizacija.
Šildymas
Aprūpinimas šiluma numatomas iš Vilniaus miesto centralizuotų šilumos tinklų, įrengiant
nepriklausomo jungimo šilumos punktą. Šilumos punkte numatoma bendra šilumos apskaita su ultragarsiniais šilumos skaitikliais su distanciniu duomenų nuskaitymu. Šildymo sistema
projektuojama vandeninė, dvivamzdė, apatinio paskirstymo, aprūpinta individualios patalpų temperatūros reguliavimo priemonėmis. Šildymo sistemos tipas ir prietaisai parenkami
techninio projekto eigoje.
Vėdinimas, vėsinimas
Kiekvienai patalpai suprojektuotos priverstinis mechaninis vėdinimas ir vėsinimas. Bendra
sistema atitinka techninius parametrus kurie yra nurodyti Reglamento STR 2.05.01:2013 keliamiems pastatų (jo dalims), kurių energetinio naudingumo klasė A++. Kiekviena vėdinimo
kamera, tiekianti lauko orą į patalpas turi filtrus (f7 klasės ar geresnius). Numatomas šviežio
oro srautų modeliavimas pagal poreikį naudojant CO2 daviklius. Užtikrinama galimybė individualiai nusistatyti šiluminį komfortą nemažiau nei 50% atskirų darbuotojų zonų. Šiluminio
komforto kontrolės sistema leidžia darbuotojams savo aplinkoje reguliuoti bent vieną iš šių
sąlygų: temperatūrą, vėdinimo srautą ir drėgmę.
Apšvietimas
Dėl LRT darbo specifikos projekte numatoma naudoti individualią apšvietimo kontrolę bent
90% darbo vietų turint tris apšvietimo lygius (įjungta, išjungta, vidutinis). Projekte numatoma
užtikrinti aukštos kokybės dirbtinį apšvietimą.
Vandentiekis ir nuotekų šalinimas
Vandentiekis pastatų buitinėms bei gaisrinės saugos reikmėms numatomas tiekti iš centralizuotų miesto tinklų. Buitinės ir paviršinės lietaus vandens nuotekos išleidžiamos į centralizuotus miesto tinklus.

Pastatams projektuojama apsaugos nuo žaibo poveikio sistema. Privažiavimai prie
pastato dengiami kietos dangos keliais, kad būtų užtikrintos privažiavimo galimybės
gaisrinės saugos automobiliams. Pastate numatoma spindulinė gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jų technines charakteristikas, patalpų klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas sąlygas, esančias jų
įrengimo vietose ir LST EN-54 standartų reikalavimus. Pastatuose numatomi dūmų signalizatoriai. Signalizacijos sistema įrengiama visose patalpose, išskyrus WC, prausyklas,
dušų patalpas, plovyklas ir panašias patalpas. Patalpose, kuriose numatoma daugiau
nei 50 žmonių, numatytos angos dūmams šalinti. Evakuacija - planuojami tiesioginiai išėjimai iš abiejų aukštų, numatoma papildoma evakuacinė laiptinė iš maniežo
erdvės, taip pat evakuacija galima pagrindiniais laiptais. Medžiagos naudojamas tiek
apdailai, tiek laikančioms konstrukcijos turi atitikti reikiamą ugnies atsparumo klasę.
Praėjimų pločiai projektuojami vadovaujantis gaisrinės saugos reikalavimais.

5.

KONKURSO TERITORIJOJE REKONSTRUOJAMO 15B8P PASTATO (T. Y. REKONSTRUOJAMAS ESAMOPASTATO PIRMAS AUKŠTAS) IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI.

A ZONA:
Pastato orientacinis plotas:
5 652m2
Aukštų skaičius: 9
Pastato orientacinis aukštis: 34.5m
B ZONA:
Pastato orientacinis plotas:
9 818m2
Aukštų skaičius: 2-10
Pastato orientacinis aukštis: 34.35m
C ZONA:
Pastato orientacinis plotas:
7 220m2
Aukštų skaičius:
9
Pastato orientacinis aukštis: 35 m
D ZONA:
Pastato orientacinis plotas:
10 880m2
Aukštų skaičius:
1-9
Pastato orientacinis aukštis: 3.9 -29.4 m
E ZONA:
Pastato orientacinis plotas:
21 700m2
Aukštų skaičius:
1 -11
Pastato orientacinis aukštis: 4 -35 m
F ZONA:
Pastato orientacinis plotas:
3 810m2
Aukštų skaičius:
3
Pastato orientacinis aukštis: 17.3m

REIKIA ARCHITEKTŪRINIŲ
SHCEMŲ SCHEMOS

G ZONA:
Pastato orientacinis plotas:
24 065m2
Aukštų skaičius:
2-9
Pastato orientacinis aukštis: 14-33.30 m

Į rekomenduojamus rodiklius nurodytus vystymo vizijoje tilpta.

6.

PROGNOZUOJAMO PROJEKTINĖS IDĖJOS (PROJEKTO PASIŪLYMO) ĮGYVENDINIMO (STATYBOS)
KAŠTAI, EUR.
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